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Partfalomlis a Honv6d utcdban

A rendszervaltas 6ta nem tiirtent m6g ilyel
m€wii partfalomlds Ostoroson, ami jrinius 29-
6n vasiimap kdvetkezett be a Honv6d u. 25.
sz6m alatt. Az ingatlan mdgdtt csaknem 250
kiibmeter, iisszesen 600 tonna tiimegii k6 zidult
le. Ebben az esetben egy l7 mdteres szakaszr6l
van sz6, s az ugyancsak veszelyeztetett
szomszedban tov6bbi 8 meter. A pafifal
magassaga 7 m6teres. Vagyis, 6sszesen i75
negyzetm6temyi vasbeton t6mfalat kell emelni.
A vesz6lyelhrtitas becsi.ilt kttlts6ge 32 milli6
forint.

A telepiilest vesz6lyeztet6 partfalomlrsok
miigijtt tiibb ok is fellelhet6. Az okok
kutat6sihoz vissza kell nyrilnunk a multba, ahol
az ostorosiak tiibbszintes pincelak6sokban
laktak kihasznAlva a kiimyeken tal6lhat6 riolit
tufa kiv6l6 6pit6szeti adoftsAgait. A Honv6d,
Arany Jiinos, Gfudonyi 6s Csaba vez6r utciik-
ban jiittek l6tre a ti;bbszintes pincerendszerek,
amelyeket az id<i mril6s6val folyamatosan
hagytak el a lakosok k6nyelmesebb komfor-
tosabb hriakba kitltiizve. elenleg kiiriilbeliil
700 ismert pince van Ostoroson titbbs6giik
elhagyott, vagy kizhr6lag mez6gazdas'gi
tevekenys6get folytatnak ben[e.

J Az 1925-iis liildreng6s, melJmek epicentruma
Ostoroson volt sok ingatlant, pin-celakrist
megrong6lt, a kialakitott pince-rendszerekben
visszafordithatatlan kerokat okozva. Az 1950-
es evekben indult rillami lak6s6pitesi program
segitsegevel a m6g pincelak6sokban 1ak6
ostorosiak is ki tudtak k<iltiizni ezekbol az
6p i tm6nyekb< i l  sorsdra  hagyva a  reg i
lak:helyeket.

Az er6zio, a csapad6kviz, a k6tijmbdk ktiz6
furakod6 v6kony hartyaszerli ntivenyzet
folyamatosan alakitotta a riolit tufa tiimb6ket,
partfalakat. A h6ingadozris miatt bekdvetkez6
t6dogatvaltozasok, 6s a h6l6szerii nriv6nyzet
tovebbi teijeszked€se a tiibb tonnAs tiimbiik
kiizdtt az elmilt evtizedekben j6 p6r hasonl6
partfaloml6st okoztak a kdzs6gben.
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A pincefalak fokozatosan vesztik cl statikai
tart6 erejilket, 6s egy-k6t pince ijsszeomlasa is
e16idezheti a partfal megcsilszeset.

Az rillagroml6shoz hozziLj rult az is, hogy az
adoft utakon az elmult 6vek alatt jelent6sen
megn6tt a g€pj6miiforgalom - szemelyaut6k,
mez6gazdasiigi j6rmiivek -, ami tovebbi
rezonanciiit es sllyterhel6st j elcntctt az utakon
ds k<irnyel i ik<in. A nem kel lo ekir igla-
zatossAggal kczelt pincebdvitesek, ir jabb
iiregek l6tesit6se a tufa falban is el6iddzheti a
partfal statikai ellapotanak megv6ltozesat, ami
el6re nem l6that6 kcivetkezm6nyekkel is jerhat.

Osszefiigg6 nagy tufatiimbdk mozognak a
telepilesen, igy a vedelmi munka is bonyolult
jellegii, 40-50 tonnas taimbijket kell folya-
matosan stabiliziilni az erintett teriileteken.
Tovdbb bonyolitja a megel6z6s 6s vddekez€s
helyzetet, hogy kutat6lirrisok nelktl nem lehet
trimfalmeg6vdst vegezni, igy a kdltsegek
minden esetben szimoltevdek, ig6nylik knls6
lon6sok p6lyiz6sdt. A rcndszen i l t i istoJ csup6n
egyetlen 6v mirlt el rlgy, hogy a telepiiles nem
kapott allami tamogatest ehhez az embereletet,
ktiz- 6s magdnvagyont fenycget _partfalomlast
elherit6 nagyberuhriishoz. Az Onkormanyzat
rendszcrcscn p6ly6zik. e. a Li j l r .6g\eres egy
bizonyos reszet rendre erre tartal6koljek,
6ne16k6nt hasznAljek.

A pince- es ingatlantulajdonosok megel6z6
mun-kaja is nagy iegitseget jelenthel a jd\6re
n6zve, fontos, hogy a megl6v6 pinc6knek
nemcsak a bels6 elagAt kell 6vni, hanem a
pincetetdk karbantartas6t gyomtalanitds,
csapad6kviz elvezet6s is drdemes rendszeresen
elv6gezni.

hirek

Tovibbi forriskeres6s az ij Eg6szs6giigyi
Centrum megval6sitdsihoz

Ostoros Onkorminyzat Pdnziigyi Bizott-

srigdnak 6s Telepiil6sfejlesztesi 6s Uzemeltet€si
Bizottsagenak jfnius l8-i iil6s6n t6bbek kiizdtt
foglalkozott a tervezett Egeszsegiigyi Centrum

aktudlis iigyeivel.

Az EMOP-os palytuati lehet6s6g felteteleinek

nem tudott megfelelni az Onkormdnyzat
ugyanis nincs meg a regiondl is kisugdrz6sa a
l6tesitend6 int6zm6nynek.

Val6szinii, hogy m6s alapideol6gi6val esetleg,
gyermek eg6szs6giig) i  \Takel lat i .  jogcimen

viszont verhat6lag megp6lydzhat6 lesz a
projektm6s uni6s fonesokhoz rendelve.
A piilyiizat taftalmaz egy eg6szseghriz funlci6t

is, ahol a v6d6n6i szolg6lat is helyet kapna.

A tervezett projektnek hirom f6 ir6nyvonala

van! amelyet a teryezett Centrum kialakit6sdn6l
fi gyelembe fognak venni:

- Legyen bedpithet6 tet6ter
- Uzem6lelmezesnek tovebbm is legyen helye
- Egy helyen legyenek az eg6szs6giigyi

szolg6ltatiisok modem, praktikus

kitmyezetben
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Oktat6s,

f,yzrr6 az Altallnos Iskoldban

Az id6n is elkezd6dtttt a Vak6ci6 az Arp6d
Fejedelem Tagiskoldban, a tanul6k €s a tandrok
tartalmas, eredm€nyes €vetzirtak.

Az Altal6nos IskolAr l1 ballag6 diak hag)4a el,
6 f6 gimnrlziumba, 4 fci szakktiz6piskoldba €s I
f6 szakiskol6ba keriilt felv6telre. Egy hatodik
osztelyos tanul6 kitiin6 tanulm6nyi ered-
rn6ny6nek kdsziinhet6en bekeriilt a Dob6
Iswdn Gimndziumba, ahol mint kisgimnMista
fol''tatj a tovabb tanulmdnyait.

Aballag6 ryolcadik oszt'ly t^ntfugyi 'tlaga a f6
tantdrgyakb6l 3,96 lett. 2 kitiin6 tanul6 volt az
osztdlyban Balajti Brigitta es Puskrr Lili. Kiildn
dics6retet 6rdemel Balajti Brigitta aki mind a
nyolc €vfolyamon kitfn6 eredmennyel vegzett.

A Kepvisel6 Testiilet diintes6nek €rt€lm€ben a
kijvetkez6 tan6vben is indul helyben a 7-8.
6vfolyam az el6z6 anevhez hasonl6an. Az
Onkorm6ryzat lgy v61te, hogy minden-
f6lek6ppen sziiks6ges az anyagi r6forditrs,
hogy Ostoroson tov6bbra is 1-8. 6vfolyammal
miikddj dn az Altalanos Iskola.

Jiiv6re is fol)'tat6dik a Jenaplan-os oktatasl
m6dszer a tan6n{k keretein beliil, valamint a
nepszerii lovaglis 6s az iszasoktates is
tov6bbra is szerepel a tanmodszerek kiiziitt. Az
5-6. osztdly szeptember v6g6n Erdei Iskola
keretein beliil gyarapitja ismereteit.

A Tagiskola augusztus 31-6n vasemap tartja
tan6wyit6j6t, a ny6ri sziinetben julius 3-6n
csiitiirtitkiin 6s augusztus 4-6n h6tf6n tartanak
adminisztraci6s iigyeletet.
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Szocirilis rovat

Adakozott a Viirbskereszt

Junius 2-6n a Magyar Viir<iskereszt Ostorosi
Szerr'ezete elelmiszerosztast vegzett a R6dei
Miivelddesi Hrizban. A nap folyamin 800 kg
lisztet, 960 kg cukrot osztottak szet 96 csaled
reszere kdzel 300 000 Ft 6rt6kben.

Az 6lelmiszer adomiinyokat a szocidlisan
riiszorul6 csalddok rdszere osztottak ki. Sajnos
az dsszes rAszorul6 csaled nem r6szesiilhetett
ebben az elsd adakoziisban, de a Magyar
Vdrdskereszt helyi szervezete tervezi, hogy
tovabbi adomrnyosztesokat szervez 6s rem€li,
hogy lehet6s6ge lesz szilesebb ktidi tAmo-
gatesra.
Kiiszdnjiik az adomenyosztesban segit6knek
Bakne Mihdlyi Frzseber. Baliz5 Kdrolyne. Uj
L6szl6n6, Ka16 R6bertn6, Bar6csi Laszl6n6,
Schreiner Atti l6n6, S6s IstvAnne lelkes
munl<tijet.

Lehet6seget kapott az Ostorosi Alapszervezet
arra, hogy a Megyei Vijrtjskereszt 6ltal jirlius
14. 6s 20. ktizdtt megszervezend6 tdborban 2
ostorosi gyermek vehet reszt a Velencei t6n6l
KapohAsny6ken.

15 gyermek vesz r6szt a kiizs6gben 5 heten
keresztiil az ingyenes nySri 6tkeztet6sen. A
Magyar Vdrdskereszt helyi szervezete tovabbi
20 000 Ft-tal tudta segiteni a gyermekeket az
Ostoros-Novaj Bor Zrt. temogateseval, amit
ezuton is szeretn6nkmegkdsztjnni.

Magyar Vdr6skereszt Ostorosi
Alapszervezet6nek Vezetds€ge

Kultur6lis hirek

B6vii16 szdmitrstechnikai szolgiltatisok az

eMagyarorszig Ponton

A folyamatos fejleszteseknek ktjszdnhet6en a

Redei Mikl6s Miivel6d6si Hdzban talAlhat6

eMagyarorszAg Ponton egyre tdbb szamitris-

technikai szolg6ltatAssal tal6lkozhatnak az

6rdekl<id6k. A meglev6 n6gy, modern

szSmit6g6p tovdbbra is ingyenes Intemet

hozz|feftst biztosit a H6z nyitva tartasl

idej6ben.

Az Intemetez6s mellett a Hezba bet66k a
kiivetkezd szol96ltatdsokat is ig€nyelhetik:

-Nyomtatrs
-F6nym6soles
- Szkennel6s
- Frijlkezel6s
- Informatikai taniicsadAs
- e-Kdzszolg6ltat6sok i g6nybe v6tele
Digitdlis fotoszolgiltalds. kepfeldolgozas

A sz6mitdstechnikai szolgaltatesok igenybe-
v6te16r6l, a felt6telekr6l 6s tovribbi lehet6-
s6gek6l a Redei Miivel6d6si H6z el6rhe-
t6s6gein lehet 6rdek16dni.

ffr
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Aktualitdsok, 6rdekess6gek

Parlagtiiz a kiizscg hatrriban

Julius 7-6n parlagtiiz pusztitott Ostoroson, az
Amny Janos u. loldtti partfal nijvenyzete
gyu l lad t  k i ,  vesz6 lyez te tve  a  k i i ze l i
lak6ingatlanokat, pinceket is. A tiiztjlt6k gyors
beavatkozAseval sikeriilt a tizet hamar
megf6kezni, de ez az eset is felhivja a figyelmet
a  mege lc izds  fon tossdgdra .  De ha  mdr
megtiirt6nt a baj, mindenfelekeppen tartsuk be
az al|bbt tanecsokat a ti iz miel6bbi
megf-6kezese 6rdek6ben.

A term6szeti csapiisok 6s a szfndekosstig
kivetelevel szinte minden esetben a figyel-
metlenseg, gondatlanseg, olykor a nem kell6
szak6rtelem a tiizek okoz6ja. Mindig van
valaki, aki szabril)talanul hasznalta a ffit6be-
rendezest, tiltott helyen vagy figyelmetleniil
doh6nyzott, eghet6 anyagot helyezett a
h6fonds kijzel6be, feliigyelet nelkiil hag)'ta,
vagy nem ellen6dzte gyermek6t. Ktiziis
6rdekiink, hogy munkAnk gyiimdlcse ne v6lj6k
pil lanatok alatta a lengok martalekeve.
Amennyiben tiizet eszleliinlq k6sedelem nelkiil
jelezziik a tiizolt6segnak, minden perc szemit,
6letetmenthet!

Hogyan jelezziik a tiizet?
Tiizjelzeskor kijziilni kell:
Atiiz pontos hely€t (cim6t).
M i eg, mi van vesz6lyeztetve.
Emberelet van-e veszelyben.
Ajelz6 szem6ly nev€t, telefonsz6mdt.

Tizjelzeskor a lehet6 legnagyobb m6rtekben
6rizziik meg n)'ugalmunkat, higgadtsdgunkat.
Amikor a tiizeset cime (helye) a tiizolt6sAg
,tudom6s6ra jutott, azonnal megtiirt6nik a
riaszt6s 6s kivonulnak az adott h€lyszinre. A
f-eltett k6rd6seket ne fogadjuk ingeriilten,
t i r e lme t l en i i l .  I gyekezz i i nk  pon tosan
vdlaszolni, az adatok amelyeket kerdeznek
nolkiilitzhetetlenek lehetnek. A kiegeszit6
informdci6kat r6di6n tov6bbitjdk a mrir vonul6
tiizolt6k parancsnokiinak. A tiiz-es kareset
jelzesere bfrmely szervezet, vagy 6llampolgiir
hasznelateban lev6 telefonkesziil6k dijtalanul
igenybe vehet6. A tizjelzii szem6ly azt is
igenyelheti btukit6l, hogy a jArmiiv6n dijtalanul
a legkrizelebbi telefonk6sziil6k:hez, tiizolt6-
sighoz, rend6rs6ghez, polgarmeste hivatal-
hoz sz6llitsa, vagy ajebesthelyefte az illet6kes
szeryezethez tovabbitsa. Kiiliiniisen fontos a
tiiz gyorsjelz6se lak6hri esetdben, mivel a ti.iz
ilyen epiiletben tiibb ember 6letet €s otthondt is
veszelyezteti. Term6szetesen ilyen lak6-
hdzakban titbb ember is rendelkez6sre ill
ahhoz, hogy a ttiz jelz6s6vel egyidejiileg az
oltdst is meg lehessen kezdeni. A tiizjelz6sdvel
egyidejiileg kezdjiik meg a tiiz olt6s6t. A
tiizjelzessel egyid6ben riaszlani kell a tiiz eltal
vesz6lyeztetett kiirnyezetet, a lak6kat 6s meg
kell kezdeni az emberek ment6s6t, ha ez
sziiks6ges. Mindig legyiink tekintettel ana,
hogy a fiist legalibb olyan veszelyt jelent a
fak6k 6letere, mint maga a t[iz, az eges. A trrz
kiimyezet6b6l kezdettben m6g ki lehetmenteni
az 6rt6keket, bftorokat,6s igy a tiiz terjeddse is
getohat6, illet6leg a k6rmersekelhet6.
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20 6Ye tlvozofi el R6dei Miklds

Jrinius l7-6n szentmise kereteben eml6keztek a
hajdad nagl tiszteleblek drvetrd6 R6dei Mikl6s
ostorosi tal6r-n€pmiivel6re, a Mtveldd€si H6z
n6vad6j6ra. A 20 6r.vel ezelitt eltivozott
soketft egy6niseggel meg6ldott neptariito rfuk
maradt dneletrajz6t olvashatj6k az at6bbiakbaq
amelyen keresztiil betekint€st nyerhetink
konintsem egyoldalf 6letebe.

,Jrlevem R6dei Mikl6s. Sziil€ttem Egerben
1911. november h6 27-6n. Edesap6m neve
R€dei Ferenc, 6desany6m Kiss Margit.
Edesapam p6kseged volt, edesanyirn otthon a
haztaxdsban dolgozott. Sziileimnek a harmadik
6s utols6 firi gyermeke voltam. Minden
iskol6mat Egerben v€geztem. Kodn meg-
szokhrk a munldt, miv€l kisebb korunkban a
ny6ri iskolai sziinid6ben a vasriti sinp6ly6t
gyonl6ltuk, nagyobb iskolis korulkban pedig
a k6miivesek mell€ jtuhn* dolgoai, 6s lgy
kerestiik meg az egy ailtiizer mhira. cip6re 6s
tandijra val6t.

1932-ben elv|geztem az egi Tanit6kipzt)
htezet€t €s nttun 1932. okt6ber l-t6l 1933.
oktober l-ig letitltdttem tenyleges katonai
id6met.

1933. okt6ber l-t6l 1937 - szeptember l-ig az
egri egyh6zmegye tanfeliigyel6s6geben
dolgoaam fiza6s n6lkiil, abban a rem€nyben,
hogy igy tadt6nak kttrnyebben kineveznek.
1937. szeptember I -el kjneveaek TikostaDyera
(Szabolcs m.) az egri k6ptalani iskol6hoz
see€dtanit6nak.

Ott ismertem meg a bldmiives lakoss6g igazi
[yomorus6gos 6let6t. Hat osztel]t tanitottam
94-os letszimmal. 1939. szeptembel 1-e1
megvrilasztottak tanit6nak az ostorcsi egyh6zi
iskol6hoz. Az6ta ezen a munkahelyen
dolgozom.

Kiizben tiibbsz6r behivtak katonanak. igy r€szt
vettem a Felvidek 6s Erd€ly megsz6llis6ban,
majd a mdsodik vil6gh6bodr kititr6sekor, 1942.
jrilius h6napban kivittek fiontszolg6latra a
D6nhoz. Itt, mint tartal€kos fi6hadnagynak
ezredmdsodseg6dtiszti beoszt6som volt. A
D6n-i visszavonuldson r€szt nem v€ttem. mert
1943. j anufu 6-6o j itttem haza szabads6gra 6s a
januir l2-i front6ttitr6sr6l 6s visszavolul6$61
m5r itthon hallottam. Nem sz€reltek le, hanem
itthoni beoszu4st kaptam, m6gpedig tisai-
6tkezde gondnok 6s kiizponti ell6t6 lettem.
1944. 6sz'n a tiszti 6s altiszti csal6doklal a
Csall6kiizbe kellett metrni es ekkor mer
csaladgondoz6 tiszti beoszh{som volt. 1945.
tavasz6n Ausztriaba iliayitottak a csal6dokkal
egyntt. Ott amerikai fogs6gba keriilt€m 6s a
legels6 alkalommal 1945. okt6ber elej6n
haz ajiittem. Itthon elfoglaltam tanlt6i Sllasomat
€s az6ta is Ostoros kiizsegben mllkitdiim, mint
pedag6gus.
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A kdzs6g minden demokatikus mozgalmdban
r6szt vettem kezdett6l fogva. Tey6keny reszt
vettem a kii l i inbiiz6 vii lasztesokon a
kolnmunista p6rt mellett. A helyi fiildmtives
sziivetkezetnek hosszri ideig iqwezetfje
voltam €s j€lenleg is i gazgat6sagi tagJa va,gyok.
Az 1956-os ellenforradalom idej6n a munk6s-
tan6cs tagja voltam 6s nagy reszem volt abban,
hogy egy kommunistfurak sem tdfient senmi
baja. A felszabadul6s 6ta vezetem az ostorosi
miivekld6si ofthont k6t 6vi megszakit6ssal.
196 I -ben munk6m elismer€seiil megkaptam ,A
Szocial ista Kulturien" kitiinre16 jelvdnyt.

lq55-ben elvegezem az tgri Pedag6giai
Fiiiskolat 6s matematika-fizikataniir lettem.

1965-ben elv€geaem Egerben a MaDdzmus-
Leninizmus Esti Egyetemetj eles efedm6nnyel.

Ttibb 6ven keresztiil vezettem KISZ politikai
iskolet. majd helyi pdmanfolyamokat.

A Magyar Szocialista Munk6sp6rtnak 1968.
m6rcius 20-161 vagyok tagja.

Ostoros, 1968. decemberh6 13-6n.

.':, '
( M-''^ :'LL'L'I'-

Redei Mikl6s
6lt. isk. tanrir"

Sporthirek

El6kel6 helyen v6gzett
az Ostorosi Oregfifk Csapata

Jrinius 28-6n szombatom keriilt mesr€ndez6sre
az Onkom6nyzat 6s az Ostoros,-i Oregfiilk
Csapata kdziis szenez€sbben az Oreghfk
Labdarug6 Toma a kiizs€g sportcertrumaban. A
veNengesben hat csapat vett r6szt, akik
szinvonalas j6t€kukkal drvendeztett6k meg a
foci iiint rajong6 kdziins6get.

A 2 x 15 perces m6rk6z6sek uten a kdvetkez6
v6geredmeny sziiletett:

I. Adony
II. Ostoros
III. Makl6r
IV. Fels6tdrkeny
V Kisgyarmat
VI. Egerszal6k

A g6lkirdly Szab6 Zolt6n (Ostoros). a mez6ny
legjobbj6tekosaIkl6rCsaba(Adon, alegiobb
kapus pedig Biigtis J6nos (Makl6r) lett.

t\t7
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Hasznilt szimit6gCpek vrsira

Jrilius augusztus h6napokban haszn6lt
szimit6gepek vlislira lesz a R6dei Miivel6d6si
H zban. Az intezmeny nyitva tartasi ideje alatt
lehet megtekinteni ds megvds6rolni a
szemit6g6peket, amelyek miikdddk6pesek
Intemetez6sre, irodai munk6ra alkalmasak.

Monitorok(6db) I 000FVdb
Szamit6gepek(s db) 1500 Ft/db
Eg6r(5 db) 200 Ft/db
Billentyiizct(5 db) 200 Ft/db

Komplett konfi gurici6 Ara
(sz6mit6g€p + monitor+ billentyiizet + eg6r)
2 500Ft

A v6s6rb61 befolyt dsszeget a kdnyvtar 6s az e-
Magyarorsz6g Pont tov6bbi fejleszt6s6re
szenjuk.

Tehets6gek, figyelem!

Vrirjuk fiatal amat6r csoportok jelentkez6s6t
kiil6nb6z6 miiveszeti egakban (zene, t6nc, 6nek
stb), akik ugy 6rzik, szivesen megmutatnek
tudesukat Ostoros kijziins6ge el6tt a kdzseg
nagyrendezvenyein. A jdv6ben szeretn6nk
lehet6s6get biztositani a falu tehets6ges
fiataljainak arra, hogy tevekenysegiiket
szinpadon, sz6lesebb kdziins69 el6tt is
gyakorolhassiik.

I{a 6rdekl<id6sedet felkeltette a felhives tov6bbi
informeci6t a Ridei Mlivel6d6si Hdzban
kaphatsz D&Attilin6l.
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